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§ 7.1. Zadania ujęte w § 1 ”kt 1, 2 i 4 będą 
realizowane od 8 lutego do 30 czerwca 2010 r. 

2. Porozumienie wygasa ”o rozliczeniu caJo`ci 
dotacji z § 2120, naj”óuniej 14 li”ca 2010 r.  

3. Wcze`niejsze wy”owiedzenie porozumienia, 

z zachowaniem miesięcznego terminu, wymaga 
formy ”isemnej i mowe być dokonane na wniosek 
Zarządu Powiatu Strzeleckiego lub ”rzez Woje-

wodę O”olskiego. 
 

§ 8. Porozumienie s”orządzono w trzech jedno-

brzmiących egzem”larzach. 
  

§ 9. Porozumienie wchodzi w wycie z dniem 
ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Opolskiego.  
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IG.VI-NC-7042-277/09 

 WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 28 grudnia 2009 r. 

  
 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.  
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 

art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), stwierdzam 

niewawno`ć uchwaJy Nr XXXI/228/2009 Rady 

Gminy Chrząstowice z dnia 25 listopada 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Chrząstowice obejmujące-

go obszar wsi Suchy BórŁ 
 

Uzasadnienie 

 

Na sesji w dniu 25 listopada 2009 r., Rada 

Gminy Chrząstowice, dziaJając na podstawie  

art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), podję-
Ja uchwaJę Nr XXXI/228/2009 w sprawie miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi 
Suchy Bór. 

 

UchwaJa w”JynęJa do organu nadzoru w dniu 
2 grudnia 2009 r.  

 

W ”i`mie z dnia 21 grudnia 2009 r. organ nad-

zoru zawiadomiJ Gminę o wszczęciu z urzędu ”o-

stę”owania nadzorczego, dotyczącego ”rzedmio-

towej uchwaJy z ”owodu wyJączenia (”rzez Wójta 

Gminy Chrząstowice) z ”owywszego o”racowania 
obszaru objętego uchwaJą Rady Gminy Chrząsto-

wice Nr XLIII/220/2002 z dnia 28 lutego 2002 r. - 

bez skorygowania granic, okre`lonych w uchwale 
o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia miejscowego ”la-

nu zagospodarowania przestrzennego.  

 

Przy”ominam, we zgodnie z regulacją zawartą 
w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym, ”odstawę do stwierdzenia niewawno-

`ci uchwaJy rady gminy w caJo`ci lub w czę`ci 
stanowi naruszenie zasad s”orządzania miejsco-

wego planu, istotne naruszenie trybu jego spo-

rządzania, a takwe naruszenie wJa`ciwo`ci orga-

nów w tym zakresie. 

 

Procedurę o”racowania miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego wsi Suchy Bór 
”o”rzedziJo ”odjęcie ”rzez Radę Gminy Chrzą-
stowice uchwaJy Nr L/242/2002 z dnia 26 wrze-

`nia 2002 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orzą-
dzenia miejscowych ”lanów zagospodarowania 

”rzestrzennego wsi Śębska Kuunia, Niwki, Suchy 
Bór, Śębie, Falmirowice, Śąbrowice, Śaniec. 
Granice terenów objętych ww. uchwaJą ”rzed-

stawiono na zaJącznikach graficznych (nr 1- 4), 

które wskazują rozmieszczenie i obszar ”oszcze-

gólnych obrębów w granicach administracyjnych 
gminy Chrząstowice. Z tre`ci omawianej uchwaJy 
wynika ”onadto, we w zakresie niniejszego o”ra-

cowania znalazJ się teren objęty miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, przy-

jętym uchwaJą Nr XLIII/220/2002 Rady Gminy 
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Chrząstowice z dnia 28 lutego 2002 r. Po wyko-

naniu wymaganych ”rawem czynno`ci, związa-

nych ze zbieraniem i roz”atrywaniem wniosków 
odnoszących się do ”rzedmiotowego terenu oraz 
”o ”onowieniu tych czynno`ci w 2007 r., Wójt 
Gminy Chrząstowice ”rzygotowaJ projekt miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Suchy Bór ｦ w granicach, jakie zostaJy wy-

znaczone dla tego obrębu w omawianej wywej 
uchwale intencyjnej. Po uzyskaniu, okre`lonych 
w ustawie, opinii i uzgodnieL wJa`ciwych orga-

nów, ”rojekt ten zostaJ wyJowony do ”ublicznego 
wglądu i poddany dyskusji publicznej. Do udo-

stę”nionego w ten s”osób ”rojektu w”JynęJy 
uwagi ”odmiotów zainteresowanych ”rzedmio-

tem o”racowania, w tym jedna uwaga, która 
dotyczyJa terenu, objętego uchwaJą Nr XLIII/ 

220/2002 Rady Gminy Chrząstowice z dnia  
28 lutego 2002 r. W ”óuniejszym czasie,  
w związku z wej`ciem w wycie ustawy z dnia  
3 ”audziernika 2008 r. o udostę”nianiu informacji 
o `rodowisku i jego ochronie, udziale s”oJeczeL-
stwa w ochronie `rodowiska oraz o ocenach od-

dziaJywania na `rodowisko (Śz. U. z 2008 r.  

Nr 199, ”oz. 1227), zaistniaJa konieczno`ć ”rze-

”rowadzenia strategicznej oceny oddziaJywania 
na `rodowisko skutków realizacji ustaleL oma-

wianego ”lanu. Po zakoLczeniu tego ”ostę”owa-

nia, Wójt Gminy Chrząstowice ”onownie wyJowyJ 
do ”ublicznego wglądu ”rojekt miejscowego ”la-

nu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchy 

Bór (na okres od 01.07.2009 r. do 30.07.2009 

r.). Z przedstawionej organowi nadzoru dokumen-

tacji wynika jednak, we ”rojekt ten nie obejmowaJ 
juw terenu, dla którego obowiązywaJ ”lan zago-

spodarowania przestrzennego ｦ ”rzyjęty ”rzez 
Radę Gminy Chrząstowice uchwaJą Nr XLIII/ 

220/2002 z dnia 28 lutego 2002 r. A zatem Wójt 
Gminy Chrząstowice jako organ s”orządzający 
”rojekt ”lanu, dokonaJ zmiany granic niniejszego 

o”racowania względem granic, zatwierdzonych 
”rzez Radę Gminy Chrząstowice w uchwale  
Nr L/242/2002 z dnia 26 wrze`nia 2002 r.  
w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miej-

scowych ”lanów zagos”odarowania ”rzestrzen-

nego wsi Śębska Kuunia, Niwki, Suchy Bór, Śę-
bie, Falmirowice, Śąbrowice, Śaniec. W tej sytu-

acji bez znaczenia ”ozostaje fakt, we w dniu  
1 grudnia 2008 r. Rada ”rzyjęJa uchwaJę Nr XXII/ 

148/2008 w s”rawie zmiany uchwaJy w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowych ”la-

nów zagos”odarowania ”rzestrzennego wsi Śęb-

ska Kuunia, Niwki, Suchy Bór, Śębie, Falmirowice 
Śąbrowice, Śaniec, bowiem dotyczyJa ona wy-

Jącznie zmiany granic o”racowania ”lanu dla 
miejscowo`ci Śębska Kuunia.  

 

Na sesji w dniu 25 listopada 2009 r., Rada 

Gminy Chrząstowice ”rzyjęJa kwestionowaną 

uchwaJę na ”odstawie ”rojektu, ”omijającego 
ww. obszar.  

 

W rezultacie dokonanej przez organ nadzoru 

oceny zaskarwonej uchwaJy ”od kątem jej zgod-

no`ci z ”rawem oraz ”rawidJowo`ci ”rze”rowa-

dzonej ”rocedury ”lanistycznej nalewy stwierdzić, 

we ”o”rzez wyJączenie ”rzez Wójta Gminy Chrzą-
stowice, na eta”ie s”orządzania ”rojektu ”rzed-

miotowego ”lanu, obszaru objętego uchwaJą  
o ”rzystą”ieniu, nastą”iJo naruszenie wJa`ciwo`ci 
organów, skutkujące stwierdzeniem niewawno`ci 
kontrolowanej uchwaJy.  

 

Pierwsza uchwaJa Rady Gminy Chrząstowice 
w ”rzedmiocie ”rzystą”ienia do s”orządzenia 
miejscowych ”lanów zagos”odarowania ”rze-

strzennego zostaJa ”odjęta na podstawie art. 12 

ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r.  

Nr 15, ”oz. 139 ze zm.). Stanowi on, we:  
ｭo ”rzystą”ieniu do s”orządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, z za-

strzeweniem art. 13, rozstrzyga rada gminy,  
w drodze uchwaJy, okre`lając granice obszaru 
objętego ”lanem, na ma”ie stanowiącej zaJącznik 
graficzny do tej uchwaJy i ”rzedmiot jego ustaleL, 
o którym mowa w art. 10 ust. 1ｬ. Biorąc ”od 
uwagę obecną regulację ustawową, ”odstawowe 
wymogi dotyczące tej uchwaJy nie zmieniJy się.  
W czę`ci tekstowej, ”rzesądzającej o zamiarze 
przystą”ienia do s”orządzenia ”lanu, dokonuje się 
identyfikacji obszaru objętego tym ”lanem. Nato-

miast w czę`ci graficznej ”rzedstawia się na ma-

”ie granice tego obszaru. W związku z powyw-
szym, rolą uchwaJy w s”rawie ”rzystą”ienia do 
s”orządzenia ”lanu miejscowego jest zakomuni-

kowanie wszczęcia wJa`ciwego ”rocesu ”lani-

stycznego oraz wyznaczenie ｦ na zaJączniku gra-

ficznym - granic obszaru, jakiego dotyczyć będą 
ustalenia ”rzyszJego ”lanu. Warto ”odkre`lić, we 
u”owawnienie ustawowe do rozstrzygania tych 
kwestii i podejmowania na tej podstawie stosow-

nej uchwaJy zostaJo ”rzyznane wyJącznie radzie 
gminy.  

Przenosząc ”owywsze rozwawania na grunt 
roz”oznawanej s”rawy nalewy stwierdzić, we Rada 
Gminy Chrząstowice ”odjęJa uchwaJę Nr L/ 

242/2002 z dnia 26 wrze`nia 2002 r., w której 
wskazaJa, we granicami ”rzyszJego ”lanu zostanie 

objęta miejscowo`ć Suchy Bór. Wymieniona 
uchwaJa ani tew uchwaJa Nr XXII/148/2008  

z dnia 1 grudnia 2008 r. nie wyJączyJy z granic 
niniejszego opracowania spornego terenu. A za-

tem, Wójt Gminy Chrząstowice jako organ s”o-

rządzający ”rojekt miejscowego ”lanu zagos”oda-

rowania ”rzestrzennego wsi Suchy Bór byJ zwią-
zany granicami wyznaczonymi do tego opraco-

wania ”rzez Radę Gminy Chrząstowice. 
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Podsumowując, z ”odjętej ”rzez Radę uchwaJy 
Nr L/242/2002 z dnia 26 wrze`nia 2002 r. (oraz 
uchwaJy zmieniającej) wynika, we zamiarem Gmi-

ny byJo s”orządzenie miejscowego ”lanu zago-

s”odarowania ”rzestrzennego dla caJej miejsco-

wo`ci Suchy Bór (regulacja zawarta w art. 34 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2003 r. o planowaniu  

i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym umowliwia 
dodatkowo ”odejmowanie uchwaJy w s”rawie 
”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu 
ｦ dla obszaru, na którym obowiązuje juw taki 

”lan). Roz”oczęta w ten s”osób ”rocedura ”lani-

styczna obejmowaJa ”ierwotnie caJo`ć terenu, 
o”isanego w ww. uchwale. S”oJeczeLstwo zosta-

Jo zatem ”owiadomione o ”odjęciu uchwaJy  
o ”rzystą”ieniu i o mowliwo`ci skJadania wnio-

sków do miejscowego ”lanu zagos”odarowania 
”rzestrzennego miejscowo`ci Suchy Bór. Ponad-

to, pierwszy projekt ｦ zaopiniowany, uzgodniony 

oraz wyJowony do ”ublicznego wglądu w dniach 
od 18 sier”nia 2008 r. do 16 wrze`nia 2008 r., 
zakJadaJ o”racowanie ”lanu na ww. obszar.  
W ”óuniejszym czasie, ”rojekt ten zostaJ jednak 
zmieniony w ten s”osób, we Wójt Gminy Chrzą-
stowice wyJączyJ z ”owywszego o”racowania 
teren, objęty uchwaJą Nr XLIII/220/2002 z dnia 

28 lutego 2002 r. 

 

W tym stanie rzeczy nalewy stwierdzić, we je-

weli ostateczny ”rzebieg granic ”lanu wyJania się 
w toku s”orządzania ”rojektu, wówczas koniecz-

ne jest odpowiednie skorygowanie uchwaJy  
o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia tego ”lanu. 
Zmiany w tym zakresie mowe dokonać wyJącznie 
rada gminy, w drodze uchwaJy zmieniającej 
uchwaJę o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia ”lanu.  
W efekcie granice obszaru objętego ”lanem mają 
być towsame z obszarem ujętym w uchwale  
o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia ”lanu. 

 

Powywszy obowiązek dotyczy nie tylko sytu-

acji, w której granice o”racowania ulegają rozsze-

rzeniu, ale odnosi się on równiew do wyJączenia 
okre`lonego terenu s”od regulacji uchwalonego 

”lanu. Takie stanowisko ”otwierdziJ Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 

10 listopada 2009 r. sygn. akt II SA/Lu 402/09, 

który zauwawyJ, we (cyt.): ｭPrzede wszystkim 
wadliwe jest samo wyJączenie okre`lonego ob-

szaru z uchwalenia planu w stosunku do obszaru 

objętego uchwaJą o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego. Autonomia planistyczna gminy ze-

zwala gminie na swobodne okre`lanie granic ob-

szaru objętego ”lanem, w tym takwe na zmianę 
tych granic, jednakwe tego rodzaju stanowisko 
”owinno być wyrawone w formie uchwaJy, która 
winna wyraunie okre`lać, na czym w”rowadzona 
zmiana ”olega i jaki jest dokJadnie jej zakres (”or 
wyrok NSA z dnia 22 lutego 2006 r. sygn. akt  

II OSK 1144/05)ｬ.  
 

Naczelny Sąd Administracyjny, w wyroku  
z dnia 23 listopada 2006 r. sygn. akt II OSK 

1173/06, odniósJ się do tego ”roblemu w nastę-
”ujący s”osób: ｭ co do zasady wyJączenie czę`ci 
obszaru z planu na finalnym etapie jego proceso-

wania /”odejmowanie uchwaJy o ”lanie/ nie jest 

mowliwe. Oznacza bowiem uchwalenie innego 
”lanu niw za”owiedziany uchwaJą rady gminy  
o ”rzystą”ieniu, wąt”liwym ”ozostawiając aktu-

alno`ć dokonanych, ”rawem wymaganych kon-

sultacji i uzgodnieLｬ. Taka inter”retacja znajduje 
równiew zastosowanie w rozpatrywanej sprawie.  

 

Mając na względzie ww. okoliczno`ci organ 
nadzoru stwierdziJ, we dokonanie ”rzez Wójta 
Gminy Chrząstowice zmiany obszaru objętego 
opracowywanym projektem w stosunku do granic 

”lanu, okre`lonych w uchwale o ”rzystą”ieniu do 
s”orządzenia tego ”lanu stanowi naruszenie wJa-

`ciwo`ci organów w tym zakresie i skutkuje 
stwierdzeniem niewawno`ci ”owoJanej na wstę”ie 
uchwaJy. Warto ”odkre`lić, we w toku s”orządza-

nia aktu ”lanistycznego wójt, burmistrz (”rezy-

dent miasta) nie mowe wkraczać w kom”etencje 
organu stanowiącego ｦ rady gminy.  

 

Wobec wykazanej wywej, niezgodno`ci z ”ra-

wem uchwaJy Nr XXXI/228/2009 Rady Gminy 

Chrząstowice z dnia 25 listo”ada 2009 r., orze-

czono jak na wstę”ie. 
 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.  
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),  

w związku z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 30 

sier”nia 2002 r. Prawo o ”ostę”owaniu ”rzed 
sądami administracyjnymi (Śz. U. Nr 153, poz. 

1270 ze zm.), niniejsze rozstrzygnięcie mowe być 
zaskarwone do Wojewódzkiego Sądu Administra-

cyjnego w O”olu, za moim ”o`rednictwem,  
w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.  

 

z up. Wojewody Opolskiego 

Marek _wietlik 

Śyrektor WydziaJu 

Infrastruktury i Geodezji 
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